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ينمو بصورة سريعة جدا، وتعترب  وتطورهاة من أكرب الصناعات يف العامل، وال يزال تقدمها وتوسعها صناعة السياح أصبحت :الملخص
وتعكس السياحة مدى التقدم احلضاري والعلمي لشعوب األرض كوهنا نشاط إنساين . والواحد والعشرين السياحة صناعة القرن العشرين

والسياحة هي صناعة خدمات ولكنها جتمع يف مظلتها كثري من . إخل...حركي هلا أبعادها الثقافية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية 
وتبىن صناعة السياحة على ثاثة أركان  .إخل...والبنوك والتأمني  عاماإلالصناعات والقطاعات املختلفة مثل صناعة النقل والفنادق وقطاع 

 .والقاعدة الصلبة هلا البنية التحتية والفوقية للسياحة النقل واإليواءهي 

وعاقة هذا املفهوم بالنشاط االقتصادي، . إىل تسليط الضوء على مفهوم السياحة كنشاط اقتصادي الورقة البحثيةوهتدف هذه 
التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر، فضا عن مؤشرات أداء قطاع  امجفة إىل واقع صناعة السياحة الداخلية يف اجلزائر، وبر باإلضا

دراسة العاقة بني السياحة  املفاهيم وهذه على حتليل  الورقة البحثية وقد إعتمدنا يف هذه .السياحة والسفر يف اجلزائر والدول العربية
 .يف اجلزائر والدول العربيةمؤشرات أداء قطاع السياحة والسفر واملتغريات االقتصادية، وكذلك  حتليل 
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 وأهدافها وأسباهباعرفت ظاهرة السياحة منذ القدم إال أن حركة االنتقال يف فجر التاريخ كانت بسيطة وبدائية يف مظهرها  :مقدمة
هبا الدول وسعت إىل تفهم  واهتمتاحلديث صناعة هلا أسس وقواعد  العصرالبسيطة حىت أصبحت يف  الظاهرة هووسائلها، مث تطورت هذ

املختصني  اهتمكما أهنا أصبحت اآلن علما يدرس، وهلذا   ،على تنميتها واالستفادة من مزاياهاآثارها ومداها والعمل  أسرارها وإستقراء
جاء  اإلسامبشؤون السياحة إىل وضع تعاريف هلا حتدد معناها على مر العصور وتبني من هو السائح وما هي السياحة، وحىت يف عصر 

وواجبا منه حنو ذاته بنفس القدر الذي حثنا  اإلنسانعن النفس بأن جعل هلا حق على ح على أهنا الرتوياحلنيف  اإلسامذكرها وإعتربها 
 ".روحوا عن أنفسكم فإن القلب إذا أكره عمى:" وقد روي عن إبن أيب طالب كرم اهلل وجهه أنه قال. به على العمل والسعي يف احلياة

ذلك ألن  مهم للنمو االقتصادي بالنسبة للدول اليت تتصف حبركة سياحية فعالة،وتعترب صناعة السياحة يف الوقت احلايل عامل 
السياحة تساهم يف زيادة الدخل القومي وحتسني رصيد ميزان املدفوعات، وأصبحت السياحة ليست ترفيه فقط وإمنا صناعة وطنية يتم 

  .استغاهلا واستثمارها لغرض صاحل البلد واملواطنني
 :تتمثل إشكالية هذا البحث يفوبناء على ما سبق 

 .ماهو واقع صناعة السياحة يف اجلزائر وما هي سبل النهوض هبذه الصناعة؟ -
أساس هذا املفهوم  على مفهوم السياحة و ، وذلك بتسليط الضوءاإلشكاليةعلى هذه  اإلجابة واهلدف من هذه الورقة البحثية هو

مج التنمية السياحية املستدامة يف اجلزائر، فضا ابالنشاط االقتصادي، باإلضافة إىل واقع صناعة السياحة الداخلية يف اجلزائر، وبر  وعاقته
 .عن مؤشرات أداء قطاع السياحة والسفر يف اجلزائر والدول العربية

 :السياحة، مفاهيم أساسية (1
خارج  أخرىتقوم على انتقال األفراد من أماكن اإلقامة الدائمة إىل مناطق   ،إقتصادية ،ظاهرة اجتماعية أهناعلى  السياحة عرفت

وتعرفها منظمة السياحة .السياحة املتعارف عليها أغراضحد أساعة وال تزيد عن عام  لتحقيق  42لفرتة ال تقل عن أو مناطقهم دوهلم 
ويعرفها آخر بأهنا ظاهرة طبيعية من ظواهر العصر  (1).نشاط السفر هبدف الرتفيه، وتوفري اخلدمات املتعلقة هبذا النشاط العاملية على أهنا

، واكتساب الوعي الثقايف وتذوق مجال املشاهد اإلنساناحلديث، والغاية منها احلصول على االستجمام وتغيري اجلو احمليط الذي يعيش فيه 
 .(4)تمتاع جبماهلاالطبيعية ونشوة االس

ورغم أن للسياحة مفاهيم متعددة لكن معظمها يؤكد على البعدين املكاين والزماين من حيث تغيري حمل اإلقامة الدائم لفرتة ال 
 .(3)تصل إىل اإلقامة الدائمة، كما يؤكد على اجلانب الثقايف يف متتع الفرد والراحة النفسية

تتضمن التنظيمات العامة واخلاصة اليت تشرتك يف تطوير وإنتاج وتسويق البضائع واخلدمات خلدمة فصناعة السياحة أما 
سبب غري الكسب وألي  حمل إقامته األصلي أو االعتيادي يسافر خارج هو الشخص الذي والسائح (4).احتياجات ورفاهية السواح

ساعة وأن  44ولفرتة تزيد عن ( السائح األجنيب) أو يف داخل بلد غري بلده( السائح الوطين) املادي أو الدراسة سواء كان يف داخل بلده
 .(5)تقل عن ذلك فهو يعترب قاصد للنزهة

خمتلفة إما جغرافيا، أو وفق اخلصائص االجتماعية واالقتصادية، أو  إىل أمناط تصنيف السياحةمن الدراسات  حاولت العديد ولقد
 طبقا للموسم السياحي وموقعه من فصول السنة املختلفة، أو بالنظر إىل مدة إقامة السائح اليت يقضيها، أو وفق الغرض من القيام بالرحلة

، ألهنا اليت تنظر إىل السياحة على أهنا إنتاج اقتصادي نيةالمدرسة االسباومن املدارس اليت إهتمت بقضية تصنيف السياحة، . السياحية
فوفقا هلذه الدراسة فإن السياحة ميكن تصنيفها حسب . ، لذلك فان سوقها يتأثر بتقلبات العرض والطلباإلنسانتشبع بعض حاجات 

 :(6)املعايري التالية

نفس التقسيم الذي إعتمدته املنظمة العاملية للسياحة  هو: يقصدهاطبقا للمنطقة الجغرافية التي يقدم منها السائح والمنطقة التي  -
 :ومنظمة األمم املتحدة، وميكن التمييز بني

 إىل بلد آخر لقضاء فرتة مؤقتة يف بلد آخر، األصلي اليت يغادر فيها السياح موطنهم: السياحة الخارجية 
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 متثل قدوم السياح من باد أخرى تعد موطنهم األصلية وتستقبلهم بلد معينة، :سياحة االستضافة 

 ال يغادر فيها السياح املوطن األصلي، بل ينتقلون داخل حدود بلدهم :السياحة الداخلية. 

لسياح، هل هو مثل يف املكان الذي يقصده امن خال هذه املفاهيم يتبني أن الفرق بني السياحة الداخلية والسياحة اخلارجية يت
ونشري يف هذا الصدد أن الكثري من الباحثني يعتربون السياحة هي الزيارة اليت يقوم هبا الشخص . داخل حدود البلد أو خارج احلدود؟

التايل دون االعتداد بالسياحة الداخلية، كون السياحة اخلارجية تعترب موردا من موارد النقد األجنيب، وب( السياحة اخلارجية) خارج الوطن 
لطة تعزيز موارد ميزان املدفوعات، يف حني أن السياحة الداخلية ما هي إال إعادة توزيع الدخل الوطين دون زيادته، وهذا يف واقع األمر مغا

سوف يؤدي إىل زيادة  -أن دور السياحة الداخلية يكمن فقط يف إعادة توزيع الدخل على إعتبار –ألن إنتقال الثروة من شخص آلخر 
وتشري بعض اإلحصائيات . الدخل الوطين، وهذا بفعل األثر املزدوج ملضاعف االستهاك واالستثمار من جهة، واملعجل من جهة أخرى

ا وكندا فاقت الدخول الناجتة عن السياحة الداخلية تلك الناجتة عن يف الدول الصناعية املتقدمة إىل تنامي السياحة الداخلية، ففي أملاني
  .(7)السياحة اخلارجية

يف مكان معني ملدة طويلة أو التنقل  اإلقامةفحسب هذا املعيار قد يطلب السائح إما  :طبقا للكيفية التي يقضي بها السائح وقته -
 :(8) كل مكان منها، وميكن التمييز بنيباستمرار بني أماكن خمتلفة وقضاء فرتة قصرية من الوقت يف

  معني مكان واحد ة تزيد مدهتا عن شهر يقضوهنا يفوهي خاصة بالسياح الذين يقضون عطل:اإلقامةسياحة. 

 عطلة ال تتجاوز مدهتا شهرا واحدا يقضوهنا دوما يف  فيها  السياح وهي السياحة اليت تقع يف موسم معني، يقضي: السياحة الموسمية
 .املكاننفس 

 يف هذا النوع يتنقل السائح طيلة املدة اليت يقضيها إىل عدة أماكن دون أن ميكث يف كل منها ألكثر من مخس ليال: سياحة التنقل. 

 -السياحة الصيفية -السياحة الشتوية: وفقا هلذا املعيار ميكن تصنيف السياحة إىل ثاثة أصناف: لطبيعة الموسم السياحيطبقا  -
 .اتسياحة املناسب

السياحة  -سياحة االستجمام -السياحة الثقافية :التالية األصنافميكن التمييز طبقا للباعث على السياحة بني :طبقا للباعث  -
 .الرياضية

 : (9)أما املدرسة النمساوية فقد إتفقت مع املدرسة االسبانية يف تصنيف السياحة وفقا للباعث من السياحة
السياحة  -السياحة االقتصادية -السياحة الرياضية -سياحة االتصاالت االجتماعية -الثقافية السياحة -سياحة االستجمام -

 .السياسية

سياحة  -السياحة الطبيعية -السياحة البديلة -سياحة الحوافز -سياحة المعاقين: (11)تتمثل يف حديثةوهناك أنواع سياحية 
 .مراقبة الطيور

تصنف عناصر اجلذب السياحي بطرق عديدة وخمتلفة ولكن أكثرها و  ،السياحيعناصر الجذب تسمى  مقوماتوللسياحة 
 :(11)إنتشارا هو تصنيفها حسب نوعها، وهذا التصنيف يقسمها إىل ثاثة أنواع هي

 وتظم كافة القيم اجلمالية الطبيعية من طبيعة األرض، إمتداد البحار واألهنار والسهول والصحراء واملراكز: عناصر جذب طبيعية -
 .الصحية من مياه معدنية

 :وتتمثل يف :عناصر الجذب الثقافية المميزة -

  والثقافية واألثريةاملواقع التارخيية. 

 األمناط الثقافية املميزة. 

 الصناعات الفنية واليدوية 

  أثرية مميزةمعامل. 
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 أنشطة إقتصادية مسلية أو جاذبة. 

يف السنوات األخرية كمرغب سياحي له أمهيته ودوره يف جذب أعداد متزايدة من ظهرت األحداث اخلاصة  :عناصر جذب خاصة -
احلركة السياحية إىل الدولة اليت تقع هبا هذه األحداث اخلاصة، وتتنوع هذه األحداث اخلاصة سواء كانت أحداثا خاصة ضخمة كتنظيم 

داث اخلاصة جزء ال يتجزأ من التنمية السياحية اليت تسعى الدولة إىل األوملبياد أو املعارض الدولية أو تنظيم املهرجانات وتعترب هذا األح
 وأكثربأغراض ال عاقة هلا بالسياحة إال أنه قد مت إستغاهلا يف جمال السياحة  ارتبطتحتقيقها، وعلى الرغم من أن هذه األحداث اخلاصة 

 .(14)سياحي يف حد ذاتهخلق أحداث خاصة لتكون مبثابة عامل من عوامل اجلذب ال من ذلك فقد مت

جبملة من اخلصائص اليت جتعله كصناعة خيتلف عن باقي األنشطة االقتصادية األخرى وميكن حصرها يتميز النشاط السياحي و 
 :يف اآليت

تقدم منتجا سياحيا، فاملنتج السياحي عبارة  مزيج من عناصر متعددة تتكامل مع بعضها لتشكل أو: المنتج السياحي منتج مركب -
وعوامل جذب تارخيية حضارية دينية وثقافية، باإلضافة إىل بىن أساسية عامة ( ظروف مناخية، جغرافية وبيئية) عن عوامل جذب طبيعية 

يه، وأيضا منشآت خلدمة مثل الطرقات، املطارات، وأماكن اإلقامة كالفنادق والقرى السياحية ومن خدمات كاملطاعم وأماكن الرتف
 .السائحني من مكاتب سياحية وبنوك

درجة الوعي السياحي لدى مواطين املقصد السياحي متمثا يف حسن املعاملة، والنقص يف أي من هذا ويتضمن املنتج السياحي 
 .(13)إىل البلد املضيف العناصر السابقة يؤثر على الصورة النهائية للمنتج السياحي، مما يؤدي إىل إخنفاض التدفق السياحي

ماديا ميكن نقله من مكان إىل آخر،   فهو ميثل عرضا للخدمات بصفة أساسية، وليست منتوجا  :المنتج السياحي غير منظور -
واملستهلك يأيت بنفسه إىل مكان املنتج السياحي للحصول عليه، ومن مث فإن الدولة أو املنطقة املصدرة للمنتج السياحي ال تتحمل نفقات 

 .النقل على غرار الصادرات السلعية األخرى

تج السياحي املتمثل يف عوامل اجلذب السياحي يف غري جمال يصعب استغال املن (:غير مرن) عرض المنتج السياحي عرض جامد -
السياحة على األقل يف الفرتة القصرية، باإلضافة إىل أن عرض املنتج السياحي عامة ليس من السهل تغيريه طبقا لتغري أذواق السائحني 

 اإلنتاجقليدية اليت يتغري عرضها وفقا لتعديل خط وتفضياهتم، وهذا ما جيعل عملية تسويق املنتج السياحي ختتلف عن تسويق املنتجات الت
 .من حني آلخر ليتائم مع مطالب السوق

ال يباع إال من ( إخل...واألثريةالطبيعية، التارخيية ) املنتج السياحي املتمثل يف عوامل اجلذب السياحي  :كيفية بيع المنتج السياحي -
بطبيعتها إال إذا بيعت يف شكل منتج سياحي وهذا األخري ال يباع إال بوجود سلع وخدمات خال السياحة، وهذه املغريات ال تدر عائدا 

 :مساعدة وهي تسهيات جيب أن تتواجد جنبا إىل جنب مع املغريات السياحية، وتتمثل هذه التسهيات يف أربع جمموعات هي

 ووسائل االتصال وتوفر األمن ...(، صرف صحيءه، كهرباميا) اخلدمات املرفقة -مشروعات البنية األساسية كشبكات الطرق ،
 .السياحي وغريها

 منشآت اإلقامة كالفنادق وغريها من وسائل اإلقامة التكميلية كاملخيمات والقرى السياحية. 

 مشروعات النقل السياحي الربي والبحري واجلوي. 

  التذاكر واهلدايا والسلع السياحية وغريهااملنشآت السياحية الرتوجيية وغريها كدور اللهو والتسلية وحمات بيع. 

اليت تصلح منتجاهتا  األخرىيف العديد من الصناعات كما : من مكان آلخر عدم قابلية المنتج السياحي للتخزين أو النقل -
مما يؤدي  األحوالللتخزين لفرتات زمنية معينة ومبا يتفق وحجم العرض واألسعار، وخاصة وأن الطلب السياحي يتصف باملومسية يف معظم 

إىل عدم ثبات مستويات التشغيل يف صناعة السياحة، لذا تسعى املؤسسات السياحية والفندقية إىل ضرورة حتقيق أرباح كافية خال فرتة 
 .املوسم وادخار جزء من العائد السياحي ملواجهة الرتاجع خال الفرتات الباقية من السنة
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بتأثريات من القوى اخلارجية،  ألنه يتعلق، إىل درجة من عدم االستقرار  بعض األحواليتعرض يف:المنتج السياحي منتج تصديري -
 .إىل مشكل املومسية اليت تؤثر على النشاط السياحي باإلضافةومرونة عالية بالنسبة لكل من السعر والدخل 

       :صناعة السياحة ودورها في تفعيل النشاط االقتصاديأسس  (0

 على تبىن السياحة كغريها من العلوم ، فقبل التطرق ألسس صناعة السياحة جيدر أوال معرفة أسس السياحة :أسس صناعة السياحة
 :وتتمثل هذه األسس يف تتكامل فيما بينها إلقامة هذا النشاطجمموعة من األسس 

 وجيب أن يكون الطلب ، ودفع قيمتها يف وقت ومكان معينني، السلع واخلدمات رغبة املستهلك يف إقتناء هو: الطلب السياحي
 .(14)لكي يعترب طلبا فعليامقرونا بالقدرة على الدفع 

 خصائص الطلب السياحي: 

 قابلية التغيري نتيجة الظروف واملؤثرات املختلفة الىت حتدث منها الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية هبا  ويقصد :المرونة
 .صوترتبط بالدخل بشكل خا

 السياحي بالظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية املوجوده مبنطقة استقبال السياحة بتعرب عن مدى تأثري الطل :الحساسية. 

  ليس مبعدل ثابت تبعا للظروف املختلفة  املتولدة ىف الدول املصدرة للسائحني  لكنالزيادة والتوسع سنويا و  إىلمييل الطلب السياحى
 .املستقبلة هلم األخرىوالدول 

  أعيادوقات احلج والعمرة وفرتات أاملواسم الدينية ك يفدرجة كبرية  إىلارتباط الطلب السياحى مبواسم معينة يزداد فيها  يأ :الموسمية 
الربيع وكذلك ترتبط مبواسم اجتماعية  أواملناخية مثل فصل الصيف والشتاء  واألحوالوقد تكون مرتبطة بالظروف   ،املياد والكريسماس

 .ركاتمن العمل الىت حتددها اهليئات والش اإلجازةوالشرائح حيث ينشط الطلب ىف فرتات  الفئاتلبعض 

 هو كل ما تعرضة الدولة من مغريات ووسائل جذب سياحية لتنمية احلركة السياحية القادمة  :والمنتوج السياحي العرض السياحي
 .اليها من خمتلف دول العامل

  السياحىالمكونات األساسية للعرض : 

العيون  -املوقع اجلغراىف   -املناخ   -اجلبال والسهول والوديان   -الشواطئ والسواحل البحرية والنهرية   :وتشمل :المقومات الطبيعية -
 .الرمال الدافئة -املعدنية والكربيتية  

العروض التمثيلية  -املعامل احلضارية   -املعامل الثقافية   -اآلثار التارخيية   -القرى واملدن السياحية   -  :وتشملالمقومات الصناعية  -
 .املشغوالت اليدوية -والنوادى واملكتبات 

السياحة اإلقامة واملواصات واملستشفيات والبنوك ووسائل االتصال وشركات وتشمل  :الخدمات والمرافق والتسهيالت السياحية  -
 .واملنشاة الرياضية واملنشاة الرتفيهية والثقافية واملسرح

 خصائص العرض السياحي:  

 واق ورغبات وميول واجتاهات السائحنيذللتغيري طبقا أل السياحيتأتى عدم املرونة من عدم قابلية العرض  :عدم المرونة أو الجمود. 

  ن أتستقل كل منها عن األخرى حيث نرى  السياحين العناصر الثاثة املكونة للعرض أاملكونة له من املاحظ  عناصرهاستقال
 .ن اخلدمات والتسهيات السياحيةعاملقومات الطبيعية مستقلة عن املقومات الصناعية مستقلة 

  املقومات الطبيعية واملقومات الصناعية  :هييتكون من ثاث عناصر رئيسية  الذي عرض السياحىللصعوبة تغيري املكونات الرئيسية
 .املكونات الرئيسية  وبذلك يصعب تغيري هذه، واخلدمات والتسهيات السياحية
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  ين ينتقلون إىل ذهم الف ،السلع املادية امللموسة يفتتميز بأهنا التنتقل إىل مستهلكيها كما  اليتمتثلة السلعة السياحية  السياحيالعرض
 .ة هبااستخدامها واالستفاد

 الدولة السياحية جراء األنشطة السياحية املختلفة سواء كان ذلك بصورة  يفهي إمجايل اإليرادات اليت تتحقق  اإليرادات السياحية
 .مباشرة او غري مباشرة

 الزيارة وتشمل أيضا  هو إمجايل ما ينفقه السائحني على اخلدمات السياحية والفندقية ومشرتياهتم وتنقاهتم أثناء اإلنفاق السياحي
 .رسوم زيارات املزارات

 والفين الذي تقوم به هيئات ومؤسسات داخل الدولة وخارجها، للتعرف على األسواق  اإلداريذلك النشاط :التسويق السياحي
 .السياحية احلالية واحملتملة، والتأثري فيها لتنمية احلركة السياحية القادمة منها

: تقوم على عناصر هامة منها هيو   ،سواء من القطاع العام أو اخلاص إمجاال تتمثل يف العرض السياحيفهي  صناعة السياحة أما
 .(15)البنية التحتية -النقل -والترويج واإلعالنالدعاية  -العمل -رأس المال -المادة األولية

) عناصر اجلذب السياحي املذكورة سابقاأو املادة اخلام فهي تعترب من مقومات السياحة األساسية وتتضمن  للمادة األوليةبالنسبة 
ختلق عناصر جذب معينة للسواح،  فإهنامت إستغال هذه العناصر بشكل جيد  فإذا، (السياحة مفاهيم أساسية: العنصر األولانظر 

أما اجلوانب غري الطبيعية فيمكن . إخل...أن يبين جبال أو سهول اإلنسانال يستطيع فعناصر اجلذب الطبيعية غري قابلة للمنافسة إذ 
 .فأغلب الدول تنافس هذا النوع من العناصر. املنافسة عليها ماعدا اآلثار واألماكن الدينية

مشروع سياحي حيتاج إىل رأس مال عايل، وتطوير أي من عناصر اجلذب السياحي حتتاج  فأي المال رأسأما بالنسبة لعنصر 
واخلدمات السياحية يف املناطق األثرية والطبيعية إنشاء التسهيات و . أيضا إىل رأس املال لتستكمل شكلها وخدماهتا يف جذب الناس

 .اطق املشاهبة، وحىت تسهل عملية جذب السواح إليهاحيتاج إىل جهود ورأس املال لكي تصبح يف قائمة املنافسة مع املن
، ألن فإن صناعة السياحة حتتاج إىل أيادي عاملة مدربة ومؤهلة حىت تستطيع أن تؤدي دورها بنجاح العملوبالنسبة لعنصر 

اج العمل يف جمال السياحة وحيت. السياحة عبارة عن تقدمي خدمات إىل السواح، ويعترب العامل يف صناعة السياحة سفري لبلده أو منطقته
إىل دراسة وإعداد مسبق وختطيط علمي، مث التنفيذ، ويعترب هذا نتيجة مباشرة للتقدم االقتصادي واالجتماعي، وأن تطوير برامج العمل 

صناعة ختتلف  إن السياحة. واالهتمام هبا يف جمال صناعة السياحة ويف أي دولة ما فإهنا حتقق رحبا كثريا عن طريق تقدمي خدمات أفضل
عن أي صناعة أخرى لكوهنا ال تفيد عددا حمددا من العاملني هبا بل هي أبعد هدفا وأوسع غاية وفائدة ألكرب عدد من الناس نتيجة لتعدد 

 .العملة الصعبةمن جماالهتا وخدماهتا وبالتايل تؤثر نتائجها على االقتصاد القومي عن طريق ما حتصل عليه الدولة من إيرادات و 
معناه جناح السياحة، وهلذا السبب ناحظ أن كثري من الدول بدأت تركز على نوعية  اإلعانفنجاح  الدعاية واإلعالنوأما عن 

 .اليت تصدرها عن مناطقها السياحية ألهنا من األسباب املهمة لنجاح سياحتها اإلعانات
تلف أنواعها تلعب دورا مهما يف تطور وجناح السياحة يف ، فتوفر وسائل املواصات مبخصناعة النقلمن أسباب جناح السياحة و 

 .أي مكان معني من العامل
 .فا ميكن أن تنجح السياحة أو تتطور بدون تطور وتوفر البنية التحتيةالبنية التحتية وأخريا 

 إن صناعة السياحة صناعة مركبة تضم مرافق عديدة ومتباينة وأنشطة إقتصادية  :السياحة في تفعيل النشاط االقتصاديصناعة  دور
أو وإدارية خمتلفة، والتخطيط هلا يعتمد على الدراسة والبحث والتأمل والتجارب ومشاركة مجيع األجهزة املعنية بالسياحة، سواء كانت عامة 

 .صناعة الفنادق، صناعة النقل: رى املرافقة هلا مثلخاصة ووضع خطط واضحة املبادئ واألسس تشمل كافة الصناعات األخ

 :يتمثل حتليل األثر االقتصادي للسياحة حسب املنظمة العاملية للسياحة يف و
 .الوطنيةحتديد موقع وأمهية ودور السياحة يف االقتصاديات  -

 .تقدير وحتديد العوامل املؤثرة يف تنمية القطاع السياحي -
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 .احملفزة، وكذا العوامل املعرقلة لنمو القطاع السياحي يف املستقبلحتديد العوامل الرئيسية  -

 .حتليل ودراسة نتائج النشاط السياحي، ومقارنتها بنتائج القطاعات االقتصادية األخرى -

إىل أن التحليل االقتصادي للنشاط السياحي تعرتضه الكثري من املشاكل واملصاعب بسبب الطبيعة املتعددة واملتشابكة نشري 
 :(16)للنشاط السياحي

، ختتلف عن الظواهر االقتصادية األخرى يف مكوناهتا من حيث الطلب Multiformes)) ظاهرة متعددة األشكال السياحة  -
 إخل،...عليها، وعرضها، وتقدير منتجها، وإستهاكه

بسبب عدم جتانس املنتج السياحي، ففي حني تقوم أغلب القطاعات  (Hétérogéne)النشاط السياحي غري متجانس  -
االقتصادية بإنتاج سلع ملموسة، بينما يعتمد النشاط السياحي على اخلدمات اليت ميكن تقدميها للسياح ولغري السواح، أي هناك صعوبة 

 .السياحي املوجه لاستهاك السياحي عن ذلك املوجه ألغراض االستهاك غرييف متيز اإلنتاج 

ميكن إبراز دور السياحة يف حتفيز النشاط االقتصادي من خال دراسة اآلثار االقتصادية للسياحة على بعض متغريات االقتصاد و 
 .التشغيل، ميزان المدفوعات، تشكيل الدخل الوطني وإعادة توزيعه، التضخم: الوطين منها

اليت يتم  وترتيبه ضمن القطاعات اإلنتاجية، باختاف أمهيته يف الدخل الوطينخيتلف تأثري النشاط السياحي : السياحة والتشغيل -
االستثمار فيها، وال يقتصر دور السياحة على إستحداث وظائف داخل اجملاالت املرتبطة بالعمل السياحي فقط، كقطاع الفندقة، بل 

حية من االستثمارات، كبناء القرى السياحية واملقاوالت يتعدى ذلك إىل استحداث فرص عمل يف القطاعات اليت ترتبط باألنشطة السيا
 .الصناعية والزراعية

من املعلوم أن أمهية أي قطاع يف االقتصاد الوطين تتحدد مبدى قدرة هذا القطاع على جلب  :أثر السياحة على ميزان المدفوعات -
 .موارد النقد األجنيب، اليت من شأهنا أن حتدث فوائض يف موازين املدفوعات

–يتوقف أثر السياحة يف تنمية قطاعات االقتصاد الوطين حسب األستاذ  :السياحة وتشكيل الدخل الوطني وإعادة توزيعه -
Krapf-  اليت تتمثل يف أرقام أعمال الفنادق واملطاعم ووسائل النقل وحمات اهلدايا واملاهي  اإلمجاليةتقدير مصروفات السائحني على

ومن خال . واملقاهي، وقد ثبت أن هذه املوارد السياحية تعم مجيع قطاعات االقتصاد، من خال حلقة توزيع الدخل على عناصر اإلنتاج
 . (17)، ويف ظل قدرة االقتصاد على تلبية هذا الطلب يزيد النتاج الوطينحتول مستحقات عناصر اإلنتاج إىل طلب داخل االقتصاد الوطين

مع األخذ بعني االعتبار امليل احلدي لاستهاك وامليل احلدي لاستثمار وفق املعادلة . ( 1)وتتوقف هذه الزيادة على أثر مضاعف السياحة
   :     التالية

 

        
     

 .الدخل الوطين الناجم عن تغري الدخل السياحيمتثل التغري يف :   : حيث
 .ميثل امليل احلدي لاستهاك:  
 .امليل احلدي لاستثمار   

 .متثل التغري يف الدخل السياحي     
بظاهرة التضخم، فهو يؤثر يف النشاط السياحي من خال رفعه ألسعار املنتجات السياحية  وتتأثرتؤثر السياحة : السياحة والتضخم -

 .وهو مايعين تدهور القوة الشرائية للسياح

أن النشاط السياحي يف جانبه االستهاكي والذي يتميز يف كثري من األحيان بأنه نشاط مومسي يؤدي إىل زيادة الطلب االستهاكي كما 
تكون السياحة أحد عوامل التضخم، وعليه فيجب العمل على إحداث ( اإلنتاج) ياحية، ففي حاالت مجود العرض الكلي يف املناطق الس

                                                             
1
 .املضاعف رياضيا على أنه التغري يف الدخل الوطين الناتج عن تغري الدخل السياحي بوحدة نقدية واحدة يعرف  
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وميكن إرجاع إرتفاع . التوازن بني العرض والطلب يف ظل ختطيط سياحي جيد يأخذ بعني االعتبار فرتات منو وركود النشاط السياحي
 :آلتيةأسعار اخلدمات السياحية إىل األسباب ا

 .يف الطلب من السياح، والذي يتسبب يف تضخم الطلب لإلسرافإما  
 .يف املناطق السياحية، والذي يتسبب يف تضخم التكلفة اإلنتاجوإما الرتفاع تكاليف 

 .أو للسببني معا، إذ أن السببني ميكن أن يتعايشان معا فكليهما يؤثر يف اآلخر
التنمية السياحية قد شغلت اهتمام الكثري من الدراسات االقتصادية نظرا إليراداهتا املتنامية إن مسألة : السياحة والتنمية السياحية -

وخصوصا يف الدول املتقدمة، والتنمية السياحية هي تطوير وتوسيع اخلدمات واالحتياجات السياحية، وسامة التوزيع اجلغرايف للخدمات 
 :تلزمات منهاواملنتجات السياحية، وذلك بتوفري جمموعة من املس

o تدريب اجلهاز البشري الازم الذي حيتاج اليه القطاع السياحي حىت تتمكن املنشآت السياحية القيام بدورها بالشكل املطلوب. 

o  قد يعتمد على املناخ، الطبيعة، التاريخ، أو أي عامل آخر تتميز به  إليهااحملافظة على حقيقة املناطق السياحية ألن جذب السياح
 .السياحيةاملنطقة 

o التأكد من دراسات اجلدوى االقتصادية لاستثمارات املفتوحة يف اجملال السياحي من حيث عوائدها ورحبيتها. 

o زيادة كفاءة املوارد السياحية املتاحة لتلبية ومواكبة احتياجات الطلب السياحي احمللي والعاملي املتنامي. 

o العمل على معرفة نوعية السياح الوافدين، من خال دراسة السوق السياحية احمللية لاطاع على تفضياهتم وتأمينها قدر املستطاع. 

إن التنمية السياحية هتدف إىل التطوير املستمر واملتوازن يف املوارد السياحية من خال زيادة العرض السياحي وكميات اخلدمات  
ها املشروعات اخلاصة والعامة داخل أي جمتمع بغرض إشباع الرغبات املتوقعة للسائحني، ورفع معدالت الطلب السياحي والسلع اليت تعرض

بدورهم بأكمل ل للقيام التدريب والتأهيالدويل لتعظيم وتنمية اإليرادات السياحية باإلضافة إىل زيادة كفاءة العاملني يف احلقل من خال 
 .(18) السياحية ونشر الوعي السياحي بني أفراد اجملتمعوجه، كذلك نشر الثقافة 

 :تتميز السياحة الداخلية ب: في الجزائر الداخلية  صناعة السياحة (3
 تتم داخل حدود الدولة -

 ،تستخدم اللغة احمللية  -

 وتتميز بتشابة الثقافات بني قطاعات الدولة الواحدة،  -

 سهولة االتصال واستخدام املواصات، -

 .متطلبات خاصة بالتوثيق للسفرتوجد  ال  -

نظم   -الظروف االجتماعية-المستوى االقتصادي  - العوامل الجغرافية :سياحة الداخلية بعدة عوامل أمههاحركة ال تتأثرو 
 .تسهيل اإلقامة -سائل المواصالت و  - (العطل) اإلجازات

 :تطوير السياحة الداخلية يف اجلزائر يفتتمثل آليات و 
 .احلسبان حاجيات املواطنني فيما خيص العطل و الرتفيه و الراحة بتثمني خمتلف وجهات اجلزائراألخذ يف  -
 ضرورة استغال كل طاقات اإليواء املوجودة، -
 ضرورة تصميم منتوجات سياحية متائمة مع خصوصية الطلب الداخلي، -
 ضرورة إجياد آليات القرتاح منتوجات بأسعار مناسبة، -
 .ية وفرص قضاء العطل هباجلزائر ا ضرورة تعريف املواطنني باألقطاب السياحية  -
 .اهتمام كبري للمورد البشري من خال ضمان تكوين نوعي مطابق للمعايري الدولية إعطاء -

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
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و جيب يف هذا الصدد . السهر على احلفاظ على العقار السياحي كمورد غري متجدد و وضع ترتيبات حلماية و تثمني املناطق السياحية -
السهر على حتسني عوامل جناح االستثمار و اختيار أفضل املشاريع بالسهر على عنصر التمركز للحفاظ على الرتاث الثقايف و الثروات 

 .الطبيعية
 .كد من النوعية و احلداثة لدى إجناز املشاريع السياحية ال سيما من حيث الطابع املعماريالتأ -
 .تشجيع باستمرار نوعية السياحة اجلزائرية بتجنيد املؤسسات و الفاعلني حول هذا املسعى -

من خال استام عدة عروض  ،4118لسياحة تعززت كثريا يف سنة يف جمال االستثمار متت املاحظة أن حركية إنعاش قطاع ا -
 .استثمارية أجنبية تؤكد عودة و متوقع اجلزائر تدرجييا يف السوق السياحية املتوسطية

هذا االهتمام املوىل لاستثمار السياحي يرافقه برناجما طموحا يرمي إىل إجناز منشآت هامة تسمح بالوصول إىل أرضيات  و
 :مجو يتضمن الربنا. ذات أولوية داخلية سياحية

 .أرضية جديدة خمصصة للسياحة 431حتديد   -
 .حتديث عشر حمطات للعاج الصحي و االستجمام -
 .تصنيف حمطات سياحية مناخية و استجمامية و يف الواحات -
 .قرية سياحية و صحراوية 41إجناز  -
 .ترميم مثانية فنادق خمصصة للسياحة الصحراوية و اجلوالت السياحية -

وكذا التمكن من حتقيق األهداف املسطرة يف الداخلية،  السياحة بصناعة يف اجلزائر هو سبيل النهوض االستثمارإن دعم  
ألف سرير قيد  51حوايل  وحاليا تبلغألف سرير جديد،  71توفري حوايل  4115إىل غاية  تصبو، حبيث السياحة تنمية  إسرتاتيجية

الدولة إعداد برنامج إعادة تأهيل جمموعة من اهلياكل السياحية والفندقية باجلنوب بكل من  ويف هذا اإلطار قرر جملس مسامهات. اإلجناز
وفندق القرارة بتيميمون وفندق التوات  ،باملنيعة ،وفندق البستان ،وفندق اجلنوب بغرداية ،وفندق املهري بورقلة ،فندق القائد ببوسعادة

باإلضافة إىل ذلك جتدر اإلشارة إىل عملية  .بشار وفندق تاغيت يف والية ،بتمنراستوفندق الطاهات  ،وفندق الرمي ببين عباس ،بأدرار
هذه العملية يف طور اإلجناز، أما فندقا سوف واللوس بالوادي فقد . والواحات بتقرت بتمويل ذايت بسكرة إعادة تأهيل فندقي الزيبان بوالية

 .مت االنتهاء من عملية عصرنتهما اليت كانت كذلك بتمويل ذايت

 0202و 0292  تيسن المستدامة في الجزائرمج التنمية السياحية ابر  (4

مدن ) متتلك اجلزائر منتجا سياحيا معتربا من شواطئ رائعة، وغابات، ومناطق صحراوية شاسعة، وتراث تارخيي وثقايف زاخر 
على الصعيد العاملي، ونتيجة لذلك قامت اجلزائر يف اآلونة  كاما وبقي مهمشا  استغاالإال أن هذا املنتج ال يستغل (. رومانية وإسامية 

بوضع برنامج يهدف إىل بعث صناعة حقيقية وتنافسية تستطيع االندماج يف السوق السياحية العاملية، وسطرت يف سبيل ذلك  األخرية
  (91) .4111 سنة عملت على حتقيقهاجمموعة من األهداف النوعية والكمية 

 :األهداف النوعية .9

 :تتمثل األهداف النوعية اليت وضعها الربنامج اخلاص بالتنمية يف مايلي
 تثمني الطاقات الطبيعية والثقافية واحلضارية جلعلها تتماشى وأذواق السياح. 
 حتسني اخلدمات السياحية من حيث النوعية املقدمة للسياح واالرتقاء هبا إىل مستوى املنافسة الدولية. 
 ياحية يف اخلارج وإدخال منتجاهتا السياحية يف الدائرة التجارية الدوليةإعادة بناء الصورة الس. 
 تلبية احلاجات املستمرة واملتزايدة للمواطنني اجلزائريني الراغبني يف االستجمام والراحة. 
 حتسني الوضعية االقتصادية التجارية واملالية لقطاع السياحة. 

http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
http://www.djazairess.com/city?name=%D8%A8%D8%B3%D9%83%D8%B1%D8%A9
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 ستوى املهين للموارد البشرية اليت يشغلها القطاعمشاركة السياحة يف حل مشكلة البطالة ورفع امل. 
 املشاركة يف التنمية والتوازن اجلهوي. 
 احملافظة على احمليط والبيئة من التلوث والتدهور الذي يعرفه وحماولة حتسينه. 
 زيادة الثروة وإحداث مناصب شغل جديدة. 
ال ميكن حتقيق األهداف النوعية السابقة الذكر دون تويف اهلياكل القاعدية األساسية املناسبة، لذلك ومن أجل دفع  :األهداف الكمية .0

 :إىل حتديد األهداف الكمية لتحقيق ذلك واليت تتمثل يف مايليعمد هذا الربنامج االستثمار السياحي 
سرير  31111العدد اإلمجايل يف هناية هذه الفرتة إىل  ووصلسرير،  00081 4115سنة طاقة اإليواء  بلغت :زيادة طاقة اإليواء - أ

 .سرير، وهذا بسبب زوال العراقيل والقيود تدرجييا141111إىل حوايل إضايف، ومنه يفرتض أن تصل طاقة اإليواء الكلية 
إىل زيادة حجم االستثمار اخلاص خال  أدىالسياحية اإلضافية املربجمة  طاقات اإليواء إن إجناز:زيادة حجم االستثمارات السياحية - ب

 .مليار دج 75ب  قدر 4111-4111الفرتة 
، مما مسح ببلوغ %15معدل منو التدفقات السياحية عند  كان 4111-4116خال املرحلة  :زيادة التدفقات السياحية - ت

 .م4111سائح أجنيب سنة  1411111
زائر يف سنة  981111عددهم يف حدود  إستقرخال نفس الفرتة،  اجلزائر زارواالذين فيما يتعلق باملواطنني املقيمني يف اخلارج  
( سياح أجانب وجزائريني غري مقيمني)وبالتايل فإن التدفقات املرتاكمة .  %11على أساس معدل منو سنوي ثابت يقدر ب  4111

 .4111زائر سنة  4181111إىل حوايل  وصل
من التقديرات العاملية للسياحة فيما خيص مناصب الشغل، فإن اجناز سريرين يؤدي إىل إحداث  انطاقا :إحداث مناصب شغل - ث

 .منصب شغل مباشر ودائم يف قطاع السياحة، وثاث مناصب أخرى غري مباشرة يف النشاطات املرتبطة بالسياحة
والشراكة يدفع باملسريين إىل استغال كل النشاطات من أجل  إعادة تأهيل املؤسسات عن طريق عرضها للخوصصة أنكما  

وكذلك املردودية، وبالتايل يؤدي ذلك إىل إحداث مناصب شغل جديدة يف جماالت التنشيط، النقل حتسني نوعية اخلدمات السياحية 
 .اخل..السياحي، اخلدمات املرتبطة بالفندقة، حمات الصناعة التقليدية، الرتمجة،

مليار دوالر أمريكي  1.6إىل ( زائد تكاليف النقل  اإلقامةتكاليف )  اإلمجالية اإليرادات وصلت :اإليرادات بالعملة الصعبةزيادة  - ج
 .4111يف هناية 

التوجيهي للتهيئة وترتكز هذه التنمية على املخطط  ،4145إىل غاية سنة  إستراتجية لتنمية السياحةتبنت اجلزائر كما 
حتسني صورة  إىل هدفوي ،(SNAT 2025)  والذي يعترب جزء من املخطط الوطين لتهيئة االقليم، (SDAT 2025)السياحية 

اجلزائر السياحية باخلارج وجذب االستثمارات من أجل تسويق املنتوج السياحي، كما بادرت بإصاح منظومتها لتأهيل العاملني يف جمال 
املنظمة العاملية للسياحة والرتكيز على عامل تكوين كل الفاعلني يف القطاع من خمتصني و خرباء، السياحة مبشاركة هيئات دولية على رأسها 

 .عمال الفنادق و املرشدين السياحيني
مخسة جوانب حيوية من أجل تطوير السياحة يف اجلزائر، ويتعلق  4145وحيدد املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية يف آفاق سنة 

للسياحة وخمطط الشراكة بني القطاعني العمومي واخلاص، " اجلودة"جلزائر وأقطاب االمتياز السياحية وخمطط األمر مبخطط وجهة ا
 .باالضافة إىل سبل متويل السياحة

املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية ال يقتصر على كونه إطارا مرجعيا ستتطور ضمنه املبادرات العمومية واخلاصة إىل غاية سنة ف
إمنا يرسم برناجما لتطوير السياحة الوطنية وترقيتها من أجل إدراجها ضمن الشبكات الدولية بدعم مكانة اجلزائر كوجهة سياحية ، 4145

الطبيعية و الثقافية باالستثمار وجودة العرض، كما أن هذا املخطط يضع تفاصيل مشروع سياحي شامل يشرك أكرب  او دعم مكتسباهت
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على وجه اخلصوص سكان املناطق املعنية بالنشاط، و عليه أضحت تنمية السياحة باجلزائر أولوية وطنية، و عدد من الفاعلني و منهم 
 .خيارا أساسيا نأمل أن حيتل موقع الصدارة من حيث هو عامل للنمو وأداة له

إطار اسرتاتيجي  إىل تطويراحلاجة  يتطلب كناقل للتنمية االقتصادية واالجتماعية التنمية السياحية ملسألة الوطين ن الوعيإ
 .يف هذا املخطط األهداف الواردة ، بدعم4131لعام  رؤية و

 14-11، والذي تقرر إعداده وحتديد معامله بالقانون 4145و هذا املخطط هو جزء من املخطط الوطين للتهيئة اإلقليمية آلفاق 

يشكل اإلطار اإلسرتاتيجي واملرجعي للسياسة السياحية  ، والذياملستدامةالتنمية  واملتعلق بتهيئة اإلقليم و 4111ديسمرب  14املؤرخ يف 
وحيدد  يف اجلزائر، حيث تعلن من خاله الدولة عن نظرهتا املستقبلية للتنمية السياحية الوطنية على املدى القصري، املتوسط و البعيد،

 :احية اجلديدة من خال هذا املخطط إىل حتقيق ثاث نقاط مهمةتسعى اإلسرتاتيجية السي ، واألدوات الكفيلة بتنفيذها وشروط حتقيقها

 .التشغيل، امليزان التجاري واملايل، واالستثمار: حتسني التوازنات االقتصادية الكلية    -1

 ....الفاحة، الصناعة، النقل، اخلدمات، التشغيل: توسيع اآلثار املرتتبة عن هذا القطاع إىل القطاعات األخرى    -4

 .املسامهة يف املبادالت و االنفتاح على الصعيد الوطين والدويل    -3

هتدف هذه السياسة إىل إعادة تنظيم هياكل اإلدارة واملصاحل املشرفة على التنظيم السياحي، بصورة تسمح هلا بالتكفل الناجح  و
 :و هتدف إىل ما يليمبهامها يف إطار إسرتاتيجية وطنية، تعتمد على إشراك مجيع الفاعلني يف اجملال، 

 .تطبيقها خال مجيع املراحل ةالسهر على سري توجيهات املخطط الوطين للتهيئة السياحية ومتابع -

 .مع قدرات الباد و السوق الدولية هحتديث املخطط التوجيهي للتهيئة السياحية كل مخس سنوات، ومتابعة مدى تاؤم- 

 .السياحية املقرتحةحتديد األهداف لكل متعامل يف األقطاب - 

 ...(.ريات، دوواين وكاالتيمد)تكييف املخطط مع مجيع املتعاملني يف السياحة - 

 .والتقنيات املتوصل إليها  التكنولوجيات  حدثأوكلها أهداف ال تتحقق إال بإتباع سياسة واضحة املعامل تستخدم 

املنطقة : وفقا للمؤهات اخلاصة بكل منطقة من الرتاب الوطين حدد املخطط الوطين لتهيئة اإلقليم سبعة مناطق سياحية كربىكما 

، املنطقة الغربية، منطقة اهلضاب العليا، منطقة اجلنوب، منطقة 2شرق/ ، املنطقة الشمالية1شرق/ وسط ،املنطقة الشمالية/ الشمالية

 :وفيما يلي جدول لبيان اخلطة  .(42) الصحراء الكربى

 .0292خطة األعمال باألرقام آفاق : (29)جدول رقم

 0292 0222 السنة
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 مليون 4,5 مليون 1,7 عدد السواح 

يعاد  84 869 عدد األسرة

 تأهيلها

 سرير فخم 75111

 4111إلى  1511 451 (مليون دوالر)إيرادات 

المساهمة في الناتج المحلي 

 الخام

1,7 % 3% 

مناصب الشغل مباشرة وغير 

 مباشرة

111 411 111 411 

 91 611 51 411 تكوين مقاعد بيداغوجية

 .91المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية برنامج األعمال ذات األولوية، ص :المصدر                    

ضعف ما  4.5 من خال اجلدول السابق ناحظ أن مستوى التطور اخلاص بعدد السواح املتوقع مع هناية الفرتة كان يف حدود

ضعف ما هو متاح حاليا لتصبح الطاقة اإلمجالية  1,8، أما عدد األسرة فإن مستوى التطور املستهدف حدد ب4117هو حمقق سنة 

 .سريرا 1598 69مساوية لـ 

مرات  9إىل  7فكانت مبعدل تطور الزيادة يف اإليرادات السياحية مبا يقارب  (PIB)أما مسامهة القطاع يف الناتج احمللي اخلام

، بينما قدرت الزيادة يف عدد املناصب اليت يوفرها قطاع السياحة يف حدود الضعف مقارنة مبا هو موجود 4117أضعاف مقارنة بسنة 

مقعدا  144811، كما وضعت اخلطة تصور لتطوير اليد العاملة املؤهلة يف هناية الفرتة لتبلغ املناصب البيداغوجية املتاحة 4117سنة 

 .(41) بيداغوجيا

هو انعكاس واضح  إمناإن تباين الدول العربية يف النمو السياحي  :مؤشرات أداء قطاع السياحة والسفر في الجزائر والدول العربية (2
أدناه الذي يوضح التباين بني عينة من الدول العربية يف واقع وأداء ( 4)وهذا ما يبينه جدول  ،لتباين أداء قطاع السياحة يف تلك الدول

األطر القانونية والتنظيمية للقطاع  يتبني أن تونس حتتل املرتبة األوىل بني دول العينة يف جمال أدناه فمن خال اجلدول. القطاع السياحي
ميا خاصة فيما يتعلق باألمن واألمان يف تونس فضا عن اعتبار قطاع مما يعين أن قطاع السياحة والسفر متقدما تشريعيا وتنظي .السياحي

، وحتتل األردن املرتبة الثالثة من بني الدول أيت يف املرتبة الثانية بعد تونسأما قطر فإهنا ت. السياحة والسفر من أولويات احلكومة التونسية
 والبينبينما تأيت اجلزائر يف املراتب ما قبل األخرية من حيث مؤشر التنافسية السياحية واألطر التنظيمية والتشريعية للقطاع السياحي . العربية

 .التحتية وبيئة األعمال للقطاع السياحي واملوارد البشرية والثقافية الطبيعية

 0221 بيةالعر مؤشرات أداء قطاع السياحة والسفر في الدول (: 0)جدول
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مؤشر التنافسية  الدولة
 السياحية

األطر التنظيمية 
والتشريعية للقطاع 

 السياحي

البنى التحتية وبيئة 
األعمال للقطاع 

 السياحي

الموارد البشرية 
 والثقافية والطبيعية

 1.19 4.21 2.90 4.22 العربية اإلمارات
 1.11 4.14 2.95 4.14 قطر

 1.11 4.54 4.22 4.40 البحرين
 1.12 1.12 2.05 4.12 تونس
 4.22 1.22 2.92 4.02 األردن
 1.14 1.21 4.54 4.21 مصر
 1.24 1.1 4.51 4.29 عمان

 1.52 4.20 4.29 1.11 السعودية
 1.21 1.02 4.21 1.15 المغرب
 1.21 1.0 4.41 1.21 سوريا

 1.95 1.12 1.12 1.51 الكويت
 1.12 0.29 4.22 1.11 ليبيا

 1.00 0.14 1.11 1.19 الجزائر
 1.94 0.42 1.29 1.22 موريطانيا

Source :travel and tourism competitiveness lndex 2009, world economic forum 

بالغ بالسياحة يف اجلزائر باعتبار أمهيتها يف التنمية االقتصادية، حبيث ياحظ نقص خدمة  ليس هناك إهتماميتضح أن مما سبق  :خاتمة
،  وتعترب أهم وهذا مقارنة باجلارتني تونس واملغرب واحمللي، ونقص الوعي والثقافة السياحية األجنيبالبنية األساسية وحمدودية االستثمار 

اآلن هو تنمية السياحة الداخلية والعمل على إدراجها ضمن الشبكة التجارية للسياحة يف  رالتحديات اليت تواجه قطاع السياحة يف اجلزائ
مازالت غري مستغلة فالسياحة يف اجلزائر   .العامل و العمل على ظهور الوجهة اجلزائرية كمقصد سياحي مرجعي على الصعيد الدويل

بالشكل األمثل وهذه فرصة لتطوير السياحة املستدامة لترتجم بتوفري مناصب عمل ميكن أن حتد من البطالة و بالتايل رفع مستوى املعيشة 
 .مع تدفق املداخيل السياحية

 :الهوامش
 www.wto.org : ملية، متاح على املوقعامنظمة السياحة الع (1)

 .461، ص 4119، 16، العدد 6أمحد طارق حممود اآلغا، تطور خدمات السياحة والسفر لعينة من الدول النامية، جملة مركز الدراسات اإلقليمية، جملة  (4)

بحوث ومناقشات المؤتمر العلمي ، "صناعة السياحة ودورها يف تنمية اقتصاديات الدول املضيفة مع إمكانية االستفادة منها يف العراق"لطفي محيد جودة،  (3)
 .5، ص 4115، بغداد، العراق، األول لوزارة الدولة لشؤون السياحة واآلثار تحت عنوان بناء استراتيجية وطنية للتنمية السياحية المستدامة في العراق

 .4118، األردن، دار زهران للنشر والتوزيع، صناعة السياحةماهر عبد العزيز،  (4)

 .السابقنفس املرجع  (5)

 .4117 اجلزائر، ، رسالة دكتوراه يف العلوم، جامعة اجلزائر،0220-9124دراسة قياسية  :السياحة والفندقة في الجزائرحممود فوزي شعويب،  (6)

http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
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 .نفس املرجع السابق (14)
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 .مرجع سابقماهر عبد العزيز، صناعة السياحة،  (15)

 .115، ص4118غادة صاحل، اقتصاديات السياحة، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية، مصر،  (16)
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 .نفس المرجع السابق (09)

 

 


